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 چكيده 

تر از معنای اصالت  و هدف از آن ارائه قرائتی دقیق« معنا و اثبات اصالت جامعه»موضوع این پژوهش 

پژوهی و با تکیه بر یکی از  جامعه با اتکاء بر برهانی نوین است. در این مقاله با اتخاذ روش داللت

عرفان اسالمی یعنی مقام فناء عرفانی، برهانی جدید برای اثبات اصالت جامعه ارائه مفاهیم محوری در 

شده است. هدف نخست این مقاله توجه دادن به این حقیقت است که مقام فناء عرفانی به غیر از 

مصادیق ناظر به سلوک عرفانی در متن افعال اجتماعی نیز مصادیق قابل توجهی دارد و طبق بیان 

اطبایی، در متن هر اطاعتی نوعی فناء مطیع در مطاع مستتر است. پس از اثبات این مطلب، این طب عالمه

حقیقت به عنوان مقدمه استداللی با روش برهانی برای اثبات اصالت جامعه مورد استفاده قرار گرفته 

بروز های مستتر در آن، ظرفی برای تحقق و  است و نشان داده شده که عمل اجتماعی و حب و بغض

های اجتماعی در حال  مقام فناء عرفانی به صورت جمعی است و در نتیجه افراد جامعه در قالب کنش

طی نمودن مراحل فناء عرفانی و در نهایت متحد شدن در تعین کمال مطلوب با یکدیگر هستند و این 

اعات ورزشی، های اجتماعی نظیر انواع اجتم حقیقت را به صورت انضمامی در متن بسیاری از رفتار

توان در آثار خواجه نصیرالدین  توان رصد نمود. حقیقتی که اشاراتی به آن را می دینی، هنری و... می

طوسی مشاهده کرد و نشان داد او نیز چنین فهمی از نحوه اتحاد افراد جامعه داشته است و در پایان به 

 داخته شده است.های این برهان در قبال سایر ادله اثبات اصالت جامعه پر مزیت

 اصالت جامعه، فناء عرفانی، فلسفه علوم اجتماعی، اتحاد وجودی، محبت. کليد واژگان:
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الزم به ذکر است این مقاله بخشی از پروژه سربازی نگارنده در سازمان نخبگان و در ذیل شورای حوزوی  .1

المللی علوم انسانی اسالمی ارائه شده و  بین شورای عالی انقالب فرهنگ بوده است. همچنین این مقاله در کنگره

 مورد حمایت این کنگره قرار گرفته است و هم اینک با هماهنگی این دو ارگان برای چاپ آن اقدام شده است.

  U.khny@yahoo.com  نویسنده مسئول؛ هیئت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع؛. عضو 2
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 بيان مسئله

شناسی هویت جمعی و نحوه تبیین آن در قالب پاسخ به مسئله دوگانه اصالت فرد  مسئله هستی

عی دارد. در حقیقت و اصالت جامعه، سابقه نسبتاً طوالنی در میان اندیشمندان حوزه علوم اجتما

گرایی در علوم اجتماعی همین  شناسانه دوگانه مهم و تأثیرگذار فردگرایی و کل مبنای هستی

دوگانه اصالت فرد و اصالت جامعه است. به همین دلیل ارائه هر تحلیلی از کیفیت وجودی 

غلبه جامعه و اتخاذ موضع در قبال مسئله اصالت فرد و اصالت جامعه، تاثیر مستقیمی در 

 گرایانه در فهم و تحلیل مسائل اجتماعی دارد.  رویکرد فردگرایانه و یا کل

توان اندیشمندان مطرح علوم اجتماعی را با توجه به رویکرد  از این منظر هر چند می

است که  گرایانه، اصالت فردی و یا اصالت جمعی تلقی نمود، اما حقیقت آن فردگرایانه و یا کل

توان پاسخی  سخ به مسئله اصالت فرد و اصالت جامعه کمتر میدر سابقه طوالنی پا

شناسانه و با تکیه بر مبادی فلسفی و روش برهانی یافت. به طور مثال دورکیم را به خاطر  هستی

گرایانه قائل به اصالت جامعه، و ماکس وبر را به خاطر رویکرد فردگرایانه قائل به  رویکردی کل

(. اما این بدان معنا نیست که آنها ابتدا با تکیه 90و  83: 1395فرد،  اند )سیدی اصالت فرد دانسته

شناسانه موضع خود را در قبال این مسئله تعیین کرده باشند و سپس بر اساس  بر مبادی هستی

گرایانه اتخاذ نموده باشند. به همین دلیل در اندیشه بسیاری از  آن، رویکرد فردگرایانه و یا کل

شده  عی دوگانه اصالت فرد و اصالت جامعه یک دوگانه شفاف و مرزبندیاندیشمندان اجتما

نیست و گاه لوازم اصالت فرد و اصالت جامعه به طور متعارض و غیر متجانسی در اندیشه آنها 

کند  های آنها را با دشواری روبرو می جمع شده است و همین امر قضاوت دقیق در مورد اندیشه

 (.87)همان : 

شناسانه در پاسخ به مسئله اصالت فرد و اصالت جامعه و  ضعف مبانی هستیاز سوی دیگر 

گرایانه و به تبع آن اصالت جامعه  گرا باعث شده تا رویکرد کل های مادی اتکا بر مبادی فلسفه

صرفاً به رویکردی ساختارگرایانه تقلیل یابد و در نتیجه نزد کسانی که در تحلیل مسائل 

کنند، اصالت اجتماعی  های آن بیشتر از کنش فردی توجه می کارکرد ها و اجتماعی به ساختار

تلقی شود و به عبارت دیگر اصالت جامعه معنای متبادری جز اصالت و عینیت قائل شدن برای 

های آن نداشته باشد. به طور مثال دورکیم را بدان خاطر پیرو اصالت  ها و کارکرد ساختار
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های اجتماعی فارغ از فردیت افراد، احکام عینی و مختص به  دانند که برای ساختار اجتماعی می

است که با تدقیق در  (. در حالی که این مقاله نشان داده37-33: 1387خود قائل است )دورکیم، 

ای از اصالت جامعه را اثبات نمود که در افقی  توان گونه شناسی اصالت جامعه می مبانی هستی

اعی، هویت جمعی جامعه را، نه بر اساس عینیت قائل شدن برای های اجتم بسیار فراتر از ساختار

های انسانی در متن کنش اجتماعی افراد،  های اجتماعی بلکه بر اساس رابطه طولی اراده ساختار

 تبیین نماید.

است. در این  استفاده شده« داللت پژوهی»ای است و در آن از روش  رشته پژوهش حاضر بین

اهیم و نظریات بنیادین یک رشته در موضوعات پژوهشی دیگر شود از مف روش تالش می

(. بر این اساس در این پژوهش با روشی فلسفی و 71-39: 1395فرد،  استفاده شود )دانایی

های آن در قبال  برهانی تالش شده تا از مبادی حکمی و عرفانی به سمت داللت -تحلیل منطقی

ه این منظور پس از گردآوری اصول و مبانی مسئله مد نظر در علوم اجتماعی حرکت شود. ب

ای، با روش تحلیل منطقی و استدالل برهانی به  حکمی و عرفانی مورد نیاز به روش کتابخانه

های این مبانی در اثبات اصالت جامعه پرداخته شده است. در ادامه ابتدا به پیشینه آن  ارائه داللت

است که قرابت بیشتری با مباحث این مقاله  هشناسی اجتماعی پرداخته شد بخش از مباحث هستی

شناسی عرفان و فلسفة اسالمی، برهان نوینی  دارد و سپس تالش شده با تکیه بر مبادی هستی

 تر و کارآمدتر از معنای اصالت جامعه داشته باشد. ارائه گردد که بیانی شفاف

 یشناسی فلسفه اسالم پيشينه تحليل اصالت جامعه بر پایه مبادی هستی

شناسانه در مورد هویت جامعه را در سابقه طوالنی اندیشه  توان مباحث هستی هرچند می

که در  –اجتماعی متفکران مسلمان از جمله فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی جستجو نمود 

اما شاید طرح شفاف و مرزبندی شدة این مسئله در قالب  -است این نوشتار بدانها پرداخته شده

شناسانه به آن را باید از اندیشه  فرد و اصالت جامعه و تالش برای پاسخ هستی مسئلة اصالت

 طباطبایی و شهید مطهری آغاز نمود. عالمه

شناسانه از اصالت جامعه  طباطبایی با تکیه بر برخی از آیات قرآن کریم قرائتی هستی عالمه

تک افراد آن، دارای  تکنماید که بر اساس آن جوامع و امم مختلف فارغ از حیات  ارائه می
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احکام وجودی مستقلی مانند اجل، نامه اعمال، سنن، پاداش و عقاب و ... هستند )طباطبایی، 

شناسانه از هویت جمعی جامعه است، اما  (. این قرائت هرچند قرائتی هستی96: 4، ج1417

بسوط در طور شفاف و م روش نقلی و تفسیری در اثبات آن غالب است و ابعاد برهانی آن به

اهلل مصباح یزدی با  طباطبایی تشریح نشده است. به همین دلیل نیز برخی مانند آیت بیان عالمه

طباطبایی سعی در رد استناد معنای اصالت جامعه به  مناقشه در داللت آیات مورد استناد عالمه

 (.81-77: 1368کنند )مصباح یزدی،  آیات قرآنی می

شهید مرتضی مطهری با شرح و بسط بیان او در برخی از  طباطبایی، در ادامه تالش عالمه

هایی نیز برای تأمین مبادی  آثار خود، عالوه بر تشریح مستندات نقلی اصالت جامعه، تالش

های صناعی و حقیقی از منظر  طور مثال وی با تشریح انواع ترکیب نماید. به برهانی این مسئله می

داند، که در عین حفظ  فرد می ب حقیقی اما منحصر بهفلسفة اسالمی، ترکیب اجتماعی را ترکی

استقالل نسبی افراد، حاوی نوعی از ترکیب حقیقی و تحقق هویت و روحی جمعی است 

(. ولی همچنان بیانات مرتضی مطهری در قالب یک استدالل منقح 27-18: 1375)مطهری، 

 بندد. برهانی صورت نمی

ه تالش نموده در قالب یک برهان منقح فلسفی، رسد اولین کسی ک در این میان به نظر می

های  جهانمسئله اصالت جامعه را به روش برهانی اثبات نماید، حمید پارسانیا در کتاب 

(. حد وسطی که او در ارائة این برهان استفاده 120-119: 1391بوده است )پارسانیا،  اجتماعی

ت صدرائی است. در حکمت صدرائی در حکم« اتحاد عاقل و معقول»کند قاعدة اثبات شدة  می

شود که علم تنها حاصل اتحاد وجودی میان عالم با معلوم است و اگر هیچ سطحی از  اثبات می

اتحاد وجودی میان عالم و معلوم وجود نداشته باشد امکان تحقق علم وجود ندارد. البته در این 

طور  ی عالم با معلوم نیست؛ چون بهتحلیل معنای اتحاد عالم با معلوم، اتحاد ابعاد مادی و جسمان

شود.  بدیهی چنین اتحادی محال است و حیثیت مادی هیچ عالمی با معلوم او متحد و یکی نمی

دهد  بلکه این اتحاد میان ابعاد فرامادی عالم و معلوم در مراتب مثالی و عقلی عالَم رخ می

مدعا حتی درک چنین اتحادی نیز (. بر این اساس فارغ از اثبات این 317: 3، ج1981)مالصدرا، 

متکی بر قبول مراتب هستی و نسبت وجودی این مراتب با یکدیگر است. امری که به طور 

است. از این منظر قاعده اتحاد عالم  مبسوط و مبرهن در حکمت اسالمی مورد بحث قرار گرفته 
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ادی برای هستی و های مادی و علوم اجتماعی متکی بر آن که جز سطحی م و معلوم برای فلسفه

 به تبع آن برای انسان و جامعه قائل نیستند، از اساس قابل تصور نیست.

از سوی دیگر در هر اجتماع انسانی معارف و معلومات مشترکی وجود دارد که پایة فرهنگ 

های اجتماعی  ها و فرهنگ های مشترک اجتماعی آن جامعه است. به بیان دیگر ارزش و ارزش

از نگاه مشترکی است که اهالی آن فرهنگ و جامعه به حقیقت هستی، انسان، مبتنی و برآمده 

 سعادت و ... دارند.

کند از آنجا که علم حاصل اتحاد وجودی عالِم با  پارسانیا با تکیه بر این دو مقدمه بیان می

معلوم است، در نتیجه اشتراک افراد یک جامعه در معارف منطوی در یک فرهنگ خبر از اتحاد 

های فرامادی وجودی  ودی آنها بر مدار این معرفت واحد دارد و لذا افراد یک اجتماع در الیهوج

خود، به میزان اشتراک در معارف علمی و فرهنگی، از اتحادی وجودی برخوردارند و این اتحاد 

(. 120و119: 1391شناسانه هویت جمعی و اصالت جامعه است )پارسانیا،  وجودی مبین هستی

شناسانه  دیگر آن چیزی که اتحاد وجودی افراد متعدد یک اجتماع را به لحاظ هستیبه بیان 

های مشترکی است که در متن آن اجتماع وجود دارد؛ زیرا معرفت و علم،  کند، معرفت تأمین می

حاصل اتحاد عالم با معلوم است و زمانی که افراد متعددی به یک معلوم واحد علم داشته باشند، 

عه وجودی آن معلوم و اتحاد وجودی عالمان با آن معلوم، آن افراد نیز با یکدیگر به اندازه س

به اثبات و بررسی اجمالی برخی از لوازم  های اجتماعی جهاناند. پارسانیا در کتاب  متحد شده

رسد از آنجا که اهالی علوم  پردازد. اما به نظر می این برهان در تحلیل مسائل اجتماعی می

مبانی برهانی فلسفه اسالمی آشنایی بسیار اندکی دارند، و در حقیقت، علوم اجتماعی اجتماعی با 

مدرن با تکیه بر مبادی فلسفه مادی از درک و انس با این نوع معارف فاصلة بسیاری دارد، این 

بیان اجمالی برای ایجاد پیوند میان مبادی فلسفه اسالمی با مسئلة اصالت جامعه، هنوز کفایت 

های مختلف و با تفصیل بیشتری مورد توجه قرار  و الزم است تا این حقیقت در قالب کند نمی

گیرد. به بیان دیگر هر چند استدالل پارسانیا صورتی کامال برهانی دارد، اما با این وجود همچنان 

نحوة تبیین آن از هویت جمعی جامعه صورتی انتزاعی دارد، که با درک معمول و انضمامی 

توانند آن را به درستی درک و لوازم آن را  ز حیات اجتماعی فاصله دارد، لذا نمیها ا انسان

 شناسایی نمایند. 
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رسد  رو در این مقاله فحوای اصلی این برهان با تکیه بر حد وسطی دیگر که به نظر می از این

سط آن است و چون قوام هر برهانی به حد و تری دارد ارائه شده با مسائل اجتماعی پیوند وثیق

توان ادعا نمود که این استدالل برهانی جدید برای  است، با تغییر حد وسط برهان مذکور می

اثبات اصالت جامعه و لوازم آن در تحلیل مسائل اجتماعی است که عالوه بر اثبات برهانی 

 تری دارد. ها از حیات اجتماعی پیوند شفاف مسئله، با درک انضمامی و متعارف انسان

 اصالت جامعه بر اساس مقام فناء عرفانی. اثبات 1

برای اثبات اصالت جامعه بر اساس مبنای مقام فناء عرفانی ابتدا الزم است این مفهوم عرفانی 

اجماالً تشریح شود و سپس نشان داده شود که مصادیق این مفهوم عرفانی برخالف تصور 

توان مصادیق متعددی از مقام  عرفی، تنها مختص به مقامات و مدارج سلوک عرفانی نیست و می

ها  ای که با درک متعارف انسان های اجتماعی ردیابی نمود آن هم به گونه فناء عرفانی را در پدیده

 های اجتماعی فاصله نداشته باشد و مورد تایید فهم متعارف اجتماعی نیز باشد.  از آن پدیده

 چيستی فناء عرفانی 

ذات انسان به عنوان مراتب وجودی او، مراحل سلوک عارفان اسالمی با تفکیک فعل، صفت و 

کنند. بر این اساس سالک در مسیر قرب خود به حق  او را متناظر با این مراتب وجودی تبیین می

رنگ شدن حجاب أنانیّتش به مقامی  تعالی، به واسطة تالش در مسیر عبودیت به مرور با کم

جودی او همگی از جانب حق تعالی و منسوب به یابد افعال و آثار و یابد که در آن می دست می

یابد. به بیان دیگر سالک در این مقام همه افعال خود را در همان  اوست و به واسطة او تحقق می

شود؛  یاد می« فناء افعالی»بیند. از این مرحله به عنوان مقام  موطن وقوع فعل، فعل حق تعالی می

ه خود فانی گشته و فاعلیت تامّ حق تعالی در وقوع زیرا در این مقام سالک از انتساب فعل ب

(. ادامه این مسیر سلوکی، 351-350: 1375کند )قیصری،  افعال خویش را به وضوح مشاهده می

رساند که فراتر از افعال خود حتی ملکات و صفات خویش را هم ظهور  سالک را بدانجا می

فاتش را به وضوح از آن حق تعالی یابد و با فناء در توحید صفاتی همه ص صفات الهی می

شود )قیصری، نیز یاد می« قرب نوافل»عنوان مقام  یابد. این مقام فناء صفاتی است که از آن به می

(؛ زیرا طبق روایات اثر انجام نوافل این است که بنده به 559: 2 م، ج 1994؛ ابن عربی،350: 1375
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شنود و به بیان دیگر حق تعالی گوش و  و میبیند  یابد که با چشم و گوشی حقانی می مرور می

 (.81ق:  1405شود )شعیری،  تر بینایی و شنوایی او می چشم بنده و به تعبیر دقیق

رسد که حجاب أنانیّت  ای می سالک در ادامه مسیر عبودیت با پیمودن مسیر قرب به مرحله

واسطة نور ذاتی حق  به یابد که حتی ذات او نیز جز گردد و درمی طور کامل برطرف می او به

تعالی، هیچ موجودیتی ندارد. بنابراین در این مقام نه تنها در حیطه افعال و صفات، اصالت حق 

یابد، بلکه در مقام ذات نیز تقوم خود به حق تعالی و اصالت وجود حق تعالی را به  تعالی را می

نمایند؛ زیرا اثر  می« قرب فرائض»و یا « فناء ذاتی»کند. از این مرحله تعبیر به  وضوح مشاهده می

یابد که دیگر ذاتی مستقل از حق تعالی  انجام فرائض این است که سالک به مقامی دست می

شود و او خود چشم  پندارد و در نتیجه افعال و آثار او افعال و آثار حق تعالی می برای خود نمی

شود،  ی چشم و گوش بنده میگردد. در حقیقت در فناء افعالی حق تعال و گوش حق تعالی می

اما در فناء ذاتی این بنده است که به عنوان ظهوری از حق تعالی چشم و گوش حق تعالی 

شود؛ زیرا جهت خلقی ذات او مستهلک در جهت حقانی گشته و در نتیجه افعال او همان  می

اید )قیصری، نم اش را در عالم إعمال می افعال حق تعالی شده و حق تعالی به واسطه او اراده

 (.90: 1370؛ کاشانی،350: 1375

بر این مبنا فنای عرفانی به معنای نیستی و نابودی نیست؛ بلکه به این معناست که با غروب 

ماند و جمیع  نمود، تنها أنانیت الهی باقی می أنانیت خلقی که کماالت را به خود منتسب می

طور  سب به أنانیت انسانی باشند، بهکماالت در تمامی مراتب وجودی انسان بدون آنکه منت

 گردد. مستقیم به حضرت حق منتسب می

 طباطبایی کيفيت ظهور مقام فناء در افعال انسان بر اساس بيان عالمه

پس از تشریح مختصر معنای فنای عرفانی آنچه به عنوان مقدمه برهان مد نظر ضروری است 

اهلل کارآیی ندارد،  ر تحلیل مسیر سلوک الیتبیین این حقیقت است که مقام فناء عرفانی تنها د

های اجتماعی حتی با اهدافی غیر توحیدی نیز کارآمد است. این  بلکه در تبیین بسیاری از کنش

طباطبایی که به تشریح معنای اطاعت پرداخته و  توان با تدقیق در یکی از بیانات عالمه مدعا را می

است،   های اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داده طاعتهای دینی، انواع مصادیق ا عالوه بر اطاعت
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های اجتماعی را بهتر  تشریح نمود و سپس با توسعة این بیان، نسبت مقام فناء عرفانی با کنش

 درک نمود.  

شناسانه نقش شیطان در نظام  به مناسبت تشریح هستی «وسائط»طباطبایی در انتهای رسالة  عالمه

شناسی معنای  ای درک معنای معصیت، ابتدا باید درک صحیحی از هستیکند که بر هستی، بیان می

دهد که در هر اطاعتی نوعی فنای اراده و  اطاعت داشت؛ و آنگاه در تشریح معنای اطاعت نشان می

(. ایشان برای اثبات این 199تا م:  میل مطیع نسبت به اراده و میل مطاع وجود دارد )طباطبایی، بی

که ارادة انجام هر فعلی ناشی از محبت و میل تام فاعل به انجام آن فعل است. اما کند  مدعا بیان می

دهد، محبت او به انجام آن  زمانی که یک فاعل، فعلی را به خاطر امر و دستور فرد دیگری انجام می

یابد که میل و ارادة آمر به  فعل نه از جهت محبت و میل شخصی او بلکه از آن جهت تعلق می

کننده به حسب میل و عالقه خود فعلی را  ن فعل تعلق گرفته است. به بیان دیگر اگر اطاعتانجام آ

شود  انجام دهد و آنگاه از سر اتفاق این فعل مطابق امر آمر باشد، فعل او اطاعت از آمر قلمداد نمی

ارادة آمر، شود که فرد با اطالع از میل و  بلکه زمانی یک فعل به عنوان اطاعت از دیگری قلمداد می

اراده و میل خود را تابعی از اراده و میل او قرار دهد و به مقتضای اراده و میل آمر عمل نماید. 

گیرد که در هر اطاعتی نوعی فنای ارادة فاعل و مطیع، در ارادة آمر و مطاع  آنگاه ایشان نتیجه می

طاعت دانست. او در ادامه به توان آن فعل را ا وجود دارد و اگر این فناء محقق نشود، اساساً نمی

کند از آنجا که اراده و فعل  کند و بیان می این حد از تحقق مقام فناء در معنای اطاعت کفایت نمی

ای از ذات او  ای از وجود او است، فنای ارادة او در قبال ارادة دیگری خبر از فنای مرتبه انسان مرتبه

گیری کلی هر اطاعتی را شامل نوعی فنای مطیع  هدر قبال ذات دیگری دارد؛ و آنگاه در یک نتیج

داند که البته دامنه و عمق این فناء به حسب نوع فعل و میزان و عمق اطاعت متفاوت  در مطاع می

  1(.199تا م:   خواهد بود )طباطبایی، بی

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
یحبه   تکون إلّا بمحبة تامة فالذی یصدر عن الفاعل المطیع إنما هو الذی یحبه األمر من حیث أنّه إرادة الفعل ال. » 1

و إلّا لم یکن موافقة أی أن علم الفاعل فی إرادته الفعل إنّما تعلق بالفعل بما أن اآلمر یحبه أی بمحبة األمر مشاهدا 
و حیث أن العلم متحد بالمعلوم فمنشأ الفعل إرادة اآلمر التی تعلقها بالفعل و وجودها فی الفعل )تقدیر: یفعل الفعل( 

الفاعل و وجوده رابط غیر عند الفعال فهذا الفعل إنما تحقق بفناء إرادة الفاعل فی إرادة اآلمر و حیث أن الفعل أثر 
ة فی اإلرادة یستلزم مستقل بالنسبة إلى الذات فللذات وجود ما فی مرتبته )ذات در فعل وجود مائی دارد( ففناء اإلراد

فناء ما للذات فی الذات فی هذه المرتبة فیختلف الفناء المذکور باختالف األفعال فهناک فناءات مختلفة بالنسبة إلى 
 «  و الطاعات المتشتّتة.األفعال المختلفة 
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توان به شاهد دیگری در آثار عالمه طباطبایی برای توضیح تحقق فناء عرفانی در  همچنین می

سورة آل عمران به مناسبت توضیح  200ن حیات اجتماعی اشاره کرد. وی ذیل تفسیر آیة مت

گیرد که مؤید تحقق فناء عرفانی در متن  تفاوت تفکر فردی و تفکر اجتماعی از مثالی بهره می

طور که اجزا و قوای  (. طبق این بیان همان105: 4، ج1417روابط اجتماعی است )طباطبایی، 

کنند، در  ت و پا و چشم و گوش در راستای تحقق مقاصد و منافع انسان عمل میبدن مانند دس

اجتماعی که افراد آن دارای تفکر اجتماعی باشند، افراد نیز طبق مصالح و مقاصد حیات اجتماعی 

عنوان شاهد مدعای مذکور تقویت  کنند. آنچه این بیان را به به مثابه یک حقیقت واحد عمل می

کند و سپس آن را به  است که نویسنده در تبیین رابطه نفس و بدن استفاده می کند، تعبیری می

فعالً و ذاتاً »کند که اعضا و قوای بدن  دهد. نویسنده تصریح می حیات اجتماعی تسرّی می

در نفس هستند )همان(؛ یعنی فعل و ذات آنها کامال وابسته به نفس و در جهت انجام « مستهلک

ن وزان در حیات اجتماعی که دارای شخصیتی واحد است، فعل و مقاصد آنست و به همی

مقاصد افراد جامعه نیز مستهلک در مقاصد و منافع اجتماعی است. روشن است که تعبیر 

که مناسبت تامی با مقام فناء عرفانی دارد، برای تبیین تفکر اجتماعی « استهالک فعلی و ذاتی»

ی مذکور یعنی تحقق فناء عرفانی در متن حیات است و داللت شفافی بر مدعا استفاده شده

 اجتماعی دارد.

 بيانی دیگر در اثبات کيفيت ظهور فناء عرفانی در افعال انسانی

توان بر اساس  طباطبایی در تبیین نسبت اطاعت با مقام فناء عرفانی، می عالوه بر بیان عالمه

شد، کیفیت ظهور فناء عرفانی در  توضیحاتی که در فرع پیشین در مورد مراتب فناء عرفانی بیان

 ای دیگر نیز تشریح نمود.  افعال انسان را به گونه

نماید که به طور بالفعل دارای آن  انسان به حسب نوع خلقت همواره کماالتی را طلب می

و خصوصیات فعلی او متعارض با آن کمال مطلوب است. به طور مثال  1نیست و حتی تعیّن

عادت مادی و معنوی نیازمند ملکات روحی متعددی مانند ملکه علم، انسان برای رسیدن به س

صبر، شجاعت، حیاء، تقوا، بصیرت و ... است، که معموال به جز موارد نادری که به طور ارثی و 

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
 عنوان خصوصیات ذاتی و صفتی یک فرد است. . تعین در این متن به 1
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ها وجود دارد، مابقی را باید در مسیر زندگی خود کسب نماید.  غیر اکتسابی در هر یک از انسان

طور  توان به نماید می انسان برای وصول به این کماالت طی می حال با دقت در مراحلی که

صبر  طور مثال انسانی که عجول و بی آفرینی مقام فناء عرفانی را  مشاهده نمود. به آشکاری نقش

یابد که تحمل و صبری در قبال شرایط  است به طور بالفعل خود را در وضعیت و تعینی می

ا به کمال و ملکة صبر متخلق نماید، حسب روایتی از سخت ندارد. حال اگر بخواهد خود ر

باید ابتدا ظاهر عمل خود را ولو  -ها نیز مؤید آن است که عقالنیت تجربی انسان-امیرالمؤمنین 

های صبور شبیه نماید، تا با استمرار بر  به نحو تصنعی، مجازی و با تکلف به ظاهر رفتار انسان

که اگر  (. چنان480: 1386ود او محقق گردد )سید رضی، این رفتار به مرور ملکه صبر در وج

بخواهد به ملکه علم، شجاعت، اخالص و ... برسد نیز مسیری مشابه همین مسیر را باید طی 

دهد  شناسانه برای وجود انسان رخ می نماید. حال آنچه را در این مسیر تکامل به لحاظ هستی

یح داد. بدین ترتیب که در حقیقت انسان قبل از توان بر اساس منطق مقام فناء عرفانی توض می

صبری و جزع و  یابد که اقتضای آن بی آنکه دارای کمال صبر باشد خود را در تعینی موجود می

هاست، ولی با درک نقص تعین فعلی، تعین و وضعیتی را در  فزع در موقع رویارویی با سختی

هاست. اما او برای وصول به چنین  ختینماید که اثر آن تحمل و صبر بر س وجود خود طلب می

باره مطابق وضعیت مطلوب تغییر دهد،  تواند ذات و ملکات وجودی خود را به یک تعینی، نمی

تر وجود خود را که همان موطن عمل اوست مطابق با آثار  اما این امکان را دارد که الیه سطحی

فعل از تعین قبلی فانی گرداند و با  تعین مطلوبش تغییر دهد و به بیان عرفانی خود را در مقام

نظر به تعین مطلوب عملش را انجام دهد. در واقع او در چنین حالتی به جای اینکه در موقع 

ها از تعین فعلی خود دستور بگیرد، که چه رفتاری انجام دهد، از تعین مطلوبی که در نظر  سختی

نماید؛ و طبق بیان عالمه، این بدان  میپذیرد و مطابق امر آن تعین مطلوب، عمل  دارد دستور می

معناست که چنین فردی در حال فانی کردن تعین فعلی خود در تعین مطلوب است. آنگاه 

شود تا سالک به مقام فناء صفاتی راه یابد،  گونه که مقاومت در مقام فناء افعالی باعث می همان

یابد که تعین  به مقامی دست می چنین فردی نیز با استمرار بر عمل مطابق ملکه صبر به مرور

تر یعنی مقام صفات وجودی دچار فناء  ای عمیق پیشین او در قبال تعین و ملکه صبر در مرتبه

شود. گاهی این  شود و با فناء و نابودی تعین پیشین او، به حقیقت متخلق به اخالق صبر می می
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ریشه یابد که حتی تعین پیشین تواند آنقدر در وجود یک فرد  تخلق به صبر در مرتبه صفات می

 ذاتی او را نیز فانی نماید و ذات او متعین به مقام صبر گردد.

ها با عمل کردن به مقتضا و آثار تعین کماالت مطلوب مورد نظر خویش  بر این اساس انسان

نمایند و  مقدمات فناء تعین فعلی خویش و وصول به تعین مطلوب را در وجود خود فراهم می

ای عمومی است که نحوة تاثیر بسیاری از افعال فردی و اجتماعی انسان را در بر  دهاین قاع

ها معموال در ابتدا فاقد آن هستند،  گیرد. به طور مثال حقیقت توحید، کمالی است که انسان می

ولی برای وصول به آن حقیقت ابتدا با عمل به شریعت توحیدی در مقام فعل، خود را از افعال 

های  نمایند و سپس با استمرار اطاعت از اوامر الهی، این مقام فناء در الیه انی مینفسانی، ف

شود و آنها به حقیقت متخلق به  تر وجود آنها یعنی مقام صفات و ذات نیز محقق می عمیق

 شوند.  اخالق الهی می

قی و آنچه در این میان مهم است آن است که این فرآیند تنها در مورد وصول به کماالت حقی

توحیدی صادق نیست و انسان هر کمالی را مطلوب و هدف خود قرار دهد با طی کردن این 

شدت به یک بازیگر و یا یک ورزشکار  رسد. به طور مثال حتی فردی که به مراحل به آن می

طور آگاهانه و یا ناخودآگاهانه در مقام عمل،  شود تا او به شود، این عالقه سبب می عالقمند می

ها و سبک زندگی فرد مورد عالقه خود تقلید نماید و آنگاه با استمرار این تقلید، در  تاراز رف

رسد که با فناء تعینات و ملکات قبلی خود، متخلق به روحیات و  ای می حیطة عمل به مرحله

شود که مشابه فرد مورد عالقة او است. به بیان دیگر در این رفتار عرفی و  حتی عقایدی می

فرد به طور خواسته و یا ناخواسته مراتب فناء افعالی، صفاتی و حتی ذاتی را در قبال  عامیانه،

کند و ممکن است بعد از چندین سال خود و دیگران با کمال  تعین فرد مورد عالقة خود طی می

طور کامل فانی در  تعجب او را در وضعیتی به لحاظ فعل، صفات و روحیات ذاتی دریابند که به

 اش بوده و در نتیجه متصف به آثار وجودی او است. مورد عالقهتعین فرد 

شود که چرا اطاعت  تر می طباطبایی نیز روشن بر اساس توضیحات مذکور بیان عالمه

مشتمل بر نوعی فناء مطیع در مطاع است؛ زیرا در عمل اطاعت با نادیده گرفتن اقتضا و آثار 

شود و این همان فنای فعلی  مطاع، عمل می تعین فعلی خود، به اقتضای تعین و میل آمر و

 مطیع در مطاع است. 
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 گيری هویت جمعی  بيانی از خواجه نصيرالدین طوسی در مورد نقش محبت در شكل

در فهم کیفیت وقوع مقام فناء عرفانی، غیر از کارکرد عمل، عامل بسیار مهم دیگری نیز نقش 

ای که هرقدر عالقه و محبت به  ت؛ به گونهدارد و آن محبت و عالقه شدید به تعین مطلوب اس

تعین مطلوب در فرد بیشتر باشد با کیفیت، سرعت و سهولت بیشتری انتقال او از تعین فعلی به 

تواند تمامی مقامات  شود و گاه حتی با حجم عمل بسیار ناچیزی می تعین مطلوب حاصل می

؛ امام 503: 1422اید )ترمذی، فناء عرفانی را در قبال هدف مورد نظر خود به سرعت طی نم

(. در نقطة مقابل نیز اگر عالقة فرد به تعین مطلوب ناچیز باشد، تأثیر عمل در 78: 1370خمینی، 

یابد و حتی گاه با وجود استمرار بر عمل، هیچگاه مقام فنائی در  طی این مسیر بسیار کاهش می

شود. علت این امر نیز آن است  قبال تعین فعلی و وصول به تعین مطلوب برای او حاصل نمی

شود که فرد با آسودگی و سهولت بیشتری از تعین  که شدت عالقه به تعین مطلوب باعث می

فعلی خود دل بکند و به تعین مطلوب راه یابد و در نقطه مقابل اگر این عالقه ناچیز باشد، عالقه 

 شود. به تعین مطلوب میها به تعین فعلی خویش، مانع دل کندن از آن و وصول  جبلی انسان

به همین دلیل در سلوک عرفانی نیز عالوه بر توصیه به مالزمت عمل به شریعت، به مسئله 

محبت و عشق به حق تعالی و حضور این عشق و محبت در متن اعمال عبادی، تأکید بسیاری 

سالکی پیماید و  شود و لذا گاه مسیری را یک سالک عادی در سالیان درازی از عبادت می می

پیماید  دیگر با داشتن محبت و عشق وافر به حق تعالی در مدت زمانی بسیار کمتر می

 (.103: 1389)طباطبایی، 

طور مثال در کسی  توان مشاهده نمود. به های اجتماعی نیز می این حقیقت را حتی در رفتار

... دارد، که عالقه شدیدی به یک شخصیت اجتماعی نظیر بازیگر، ورزشکار، سیاستمدار و 

شود که با تقلید رفتارهای ظاهری او به سرعت صفات اخالقی و حتی ذاتی او نیز در  مشاهده می

گردد و این یعنی آنکه این فرد به خاطر عالقه شدید به سرعت مراحل فناء  این فرد محقق می

قیقت افعالی، صفاتی و حتی ذاتی را در قبال شخص مورد عالقه پیموده است. مثال بارز این ح

های غیر مذهبی  های ابتدایی انقالب اسالمی مشاهده نمود که برخی از جوان توان در سال را می

مند شدن به شخصیت حضرت امام خمینی )ره( با سرعتی که برای اطرافیان آنها باور  با عالقه

 حقیقت به افعال، صفات و ملکات توحیدی شدند و به کردنی نبود، از تعین قبلی خود فانی می
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گشتند؛ تا آنجا که امام در وصف آنها فرمود این شهیدان ره هفتاد ساله را  حضرت امام متخلق می

 (.275: 12؛ ج304: 17تا، ج یک شبه طی نمودند )خمینی، بی

آفرینی محبت در کیفیت وصول به کماالت، عالوه بر  نکته جالب توجه آن که توجه به نقش

سلوکی دارد، در اندیشة اجتماعی متفکران مسلمان از جمله های عرفانی و  ای که در اندیشه سابقه

؛ خواجه 71و 70م:  1405الدین طوسی نیز محل توجه بوده است )فارابی،  فارابی و خواجه نصیر

(. در ادامه، بیان خواجه نصیرالدین طوسی که از صراحت بیشتری 334و  333: 1387نصیر، 

. خواجه نصیر در تشریح کیفیت تألیف افراد برخوردار است، مورد واکاوی قرار گرفته است

نماید. او در  جامعه با یکدیگر و تحقق همبستگی اجتماعی به جایگاه ویژه محبت تصریح می

کند که مناسبت تامی با مقام فناء عرفانی دارد و آن اینکه  ای اشاره می بیان معنای محبت به نکته

(. یعنی انسان 334: 1387اجه نصیر، حقیقت محبت طلب اتحاد وجودی با محبوب  است )خو

خواهد وجود او با آن محبوب متحد و یکی شود. بر  وقتی چیزی را دوست دارد، در حقیقت می

اساس مباحث پیشین روشن است که اتحاد وجودی میان دو شیء مادامی که هیچ یک آنها از 

ب از منظر تعین قبلی خود دست نکشند، امکان پذیر نیست؛ و لذا وصول محب به محبو

شناسی عرفانی مشروط به فنای محب از تعین قبلی و فانی شدن او در تعین محبوب  هستی

عالوه خواجه نصیر در مقایسه میان نقش عدالت و محبت در ایجاد یک همبستگی  است. به

کند که تشریح و تفصیل آن، عیناً به برهان مورد نظر این  اجتماعی تعبیری بسیار دقیق ارائه می

کند که  شود. او در تشریح کیفیت اتحاد اجتماعی بیان می ه در اثبات اصالت جامعه منجر میمقال

: 1387)خواجه نصیر، « عدالت مقتضی اتحادیست صناعی و محبت مقتضی اتحادی طبیعی»

کند که اگر همبستگی و تألیف اجتماعی برآمده از محبت افراد  (؛ یعنی خواجه تصریح می333

اشد، چنین اتحادی یک اتحاد طبیعی و حقیقی است؛ اما اگر صرفاً برآمده از جامعه به یکدیگر ب

التزام به قوانین عادالنه اجتماعی باشد یک اتحاد تصنعی و مصنوعی است. با توجه به اینکه 

جناب خواجه یک فیلسوف درجه اول اسالمی است، نباید این تعابیر او را تمثیلی تلقی نمود؛ و 

شناسانه محبت را عامل اتحادی طبیعی میان افراد جامعه  ه با دقتی هستیرسد خواج به نظر می

 داند و از این منظر شاید برهان مورد نظر این مقاله تفصیل اندیشة خواجه باشد. می
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 تبيين نحوه اتحاد وجودی افراد و تحقق اصالت جامعه بر اساس قاعدة فناء عرفانی

توان کیفیت استفاده از این  با عموم افعال انسانی میپس از تشریح مقام فناء عرفانی و نسبت آن 

 قاعدة عرفانی را در اثبات اصالت جامعه تبیین نمود. 

های  ها، عالئق و نفرت های رفتاری است که بر پایة ارزش حیات اجتماعی مملو از سبک

های  توان نشان داد که چگونه این سبک گیرد و با تکیه بر مباحث پیشین می اجتماعی شکل می

رفتاری در جامعه سبب بروز فناء افعالی، صفاتی و یا حتی ذاتی افراد جامعه در قبال یک 

شود؛ و در نتیجه با فنای تعین پیشین افراد جامعه در تعین مطلوب آنها  حقیقت و تعین واحد می

یابند. در حقیقت زمانی  شناسانه در آن تعین مطلوب به اتحادی وجودی دست می به لحاظ هستی

عنوان  شوند و آن را به مند می ها به کمالی واقعی و یا حتی موهوم عالقه ای از انسان ه مجموعهک

های فردی و اجتماعی خود را بر اساس اقتضائات آن  گزینند، رفتار کمال مطلوب خود بر می

کنند و در این فرآیند طبق توضیحات قبلی در حقیقت در حال پیمودن  تعین مطلوب تنظیم می

فناء افعالی، صفاتی و حتی ذاتی در قبال آن تعین مطلوب هستند. حال وابسته به کیفیت  مراحل

تنظیم و عمل به اقتضائات آن هدف مشترک، افراد آن جامعه با فانی شدن از تعین قبلی خود، به 

 یابند.  شناسانه در موطن تعین مطلوب به اتحادی وجودی و فرامادی دست می لحاظ هستی

چند از حیث ثقالت مفاهیم و مقدمات فلسفی مشابه برهان پارسانیا است، اما این برهان هر

تر و کارآمدتر است.  درک عینی و انضمامی از آن در متن وقایع جاری اجتماعی بسیار راحت

زیرا در این برهان به جای اینکه از حقیقت علم به عنوان مدار اتحاد وجودی افراد یک جامعه 

به اثر عمل و حب و بغض اجتماعی در ایجاد اتحاد وجودی افراد جامعه استفاده شود، از توجه 

تر است. به بیان  های اجتماعی بسیار آسان شود؛ که درک انضمامی آن در انواع رفتار استفاده می

تواند مدار اتحاد  دیگر هرچند در هر رفتار اجتماعی نوعی معرفت مشترک منطوی است که می

داد گردد، اما رابطة حیات اجتماعی با عمل اجتماعی و حب و وجودی افراد آن جامعه قلم

های مشترک منطوی در آن است. به طور مثال  تر از معرفت های اجتماعی بسیار ملموس بغض

ها هزار نفر در یک ورزشگاه در قالب عملی واحد، عالقة شدید خود به یک تیم  زمانی که ده

کنندگان در قالب اجتماعی  یک کنسرت، شرکت کنند، و یا زمانی که در ورزشی را اظهار می

کنند، و یا زمانی که در یک گردهمایی سیاسی، افراد به نفع  واحد به خواننده اظهار عالقه می
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دهند، و یا زمانی که در قالب یک دسته عزاداری جمعی از  کاندیدای مورد نظر خود شعار می

السالم اظهار عالقة شدید  ین علیهزنی به حضرت امام حس مؤمنین در قالب عمل واحد سینه

کنند، همگی این موارد، با شدت و ضعف، مشمول قواعد پیشین در طی مراحل مقام فناء  می

های متنوع برای  عرفانی و اتحاد افراد آن اجتماع در تعین مطلوب و محبوب آنهاست. ذکر مثال

جتماعات انسانی نیست و تأکید بر این مطلب است که این حقیقت تنها شامل انواع خاصی از ا

ها بر پایه عالقه و هدفی واحد دست به عمل اجتماعی مشابهی بزنند، مشمول قاعدة  هرگاه انسان

فناء عرفانی در وصول به اتحادی وجودی ذیل آن هدف واحد خواهند بود. شاهد عینی این 

شدید  رنگی اتحاد وجودی نیز آن است که استمرار بر چنین رفتارهایی موجب انس و یک

گونه که خواجه نصیر بیان کرده، افراد این اجتماعات  شود و همان روحی افراد آن اجتماعات می

کنند اتحاد آنها با یکدیگر صرفاً تصنعی و ظاهری  به مرور به صورت کامال انضمامی احساس می

 نیست و اتحادی طبیعی و حقیقی میان آنها پدید آمده است. 

تری نسبت به برخی از ایرادات مطرح شده به برهان  ت شفافعالوه این برهان، مصونی به

اند که اگر علم بتواند  پارسانیا دارد. به عنوان مثال برخی این ایراد را به بیان پارسانیا وارد نموده

مدار اتحاد وجودی افراد مختلف باشد، این اتحاد امری فراتر از هویت اجتماعی است، زیرا 

های مختلف، معرفتی واحد دارند، دارای نوعی اتحاد وجودی  و مکان ها هایی که در زمان انسان

هستند؛ در حالی که این اتحاد وجودی امری فراتر از مسئله مورد نظر، یعنی اصالت جامعه و 

(. هر چند این 64-65: 1395فرد،  اتحاد وجودی در ظرف یک حیات اجتماعی است )سیدی

تر  یست، اما مصونیت برهان مورد نظر از این ایراد شفافایراد مبنایی به برهان پارسانیا وارد ن

طور اساسی برآمده از یک عالقه و عمل اجتماعی است، که  است، زیرا این اتحاد وجودی به

های اجتماعی در تنظیم و مدیریت عمل و عالئق اجتماعی است، و  کامالً بر اساس ظرفیت

توان گفت که  عالوه می شود. به میموجب بروز اتحادی وجودی در متن همبستگی اجتماعی 

های اجتماعی در جوامع مختلف همین دستیابی به  ها و حب و بغض کارکرد اصلی ترویج ارزش

نماید، اتحاد  طور که خواجه نصیر تصریح می اتحاد حقیقی میان افراد جامعه است؛ زیرا همان

( و چنین اتحادی 333: 1387، تر است )خواجه نصیر تر و پر بازده حقیقی از اتحاد صناعی پایدار
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های مشترک  های فردی در قبال آن ارزش های اجتماعی و فناء أنانیت نیز تنها در بستر ارزش

 شود. حاصل می

 . لوازم توجه به لوازم اجتماعی فناء عرفانی در تحليل مسائل اجتماعی2

اعی معموال معطوف به های کل نگر به حیات اجتم گونه که در ابتدای مقاله اشاره شد، نگاه همان

ها در حیات اجتماعی است. بر این اساس اصالت جامعه در  ابعاد ساختاری و کارکرد این ساختار

یابد. در حالی که در برهان مذکور به  های کارکردی و ساختاری تالزم می چنین فضایی با نگاه

وی در کیفیت عمل، های اجتماعی، با توجه به مقام فناء عرفانی که منط جای توجه به ساختار

های اجتماعی،  اراده و محبت کنشگران اجتماعی است، اصالت جامعه در افقی فراتر از ساختار

شود. به بیان دیگر این برهان عالوه بر هویتی استداللی  ها تبیین می در ابعاد فرامادی وجود انسان

دار است، و در آن با ، از هویتی تفسیری که معطوف به فهم کنش اجتماعی است برخور1و اثباتی

تکیه بر فهم و تحلیل معنای فعل کنشگران و فنایی که در متن این کنش در قبال تعین مطلوب 

 گردد. شود، هویت جمعی اجتماعات تبیین می برای فرد حاصل می

تر هویت انواع اجتماعات بشری و تفکیک احکام  هویت تفسیری این برهان به درک عمیق

نماید. به طور مثال اصطالح اراده جمعی بر اساس این  شایانی می شناسانه آنها کمک هستی

و اصالت فردی، ارادة جمعی،  2یابد. در نگاه اتمیستی شناسانه متفاوتی می برهان، تحلیل هستی

ها نیست. به بیان دیگر بر مبنای  های فردی و حاصل جمع اثر آن اراده چیزی جز تجمیع اراده

د تفاوت و شدت و ضعف به لحاظ وجودی همواره در عرض ها با وجو اصالت فرد، اراده

های اجتماعی منجر به  یکدیگر قرار دارند و با یک ترکیب و اتحاد صناعی و اعتباری در ساختار

ها صرفاً رابطة عرضی با  شوند. اما بر اساس برهان مذکور در این مقاله اراده بروز آثار جدیدی می

چنان که در بیان  –م فناء عرفانی در نسبت میان افراد جامعه یکدیگر ندارند، بلکه با تحقق مقا

حقیقت در ارادة فرد دیگری فانی  گاه ارادة فرد و یا افرادی به -طباطبایی توضیح داده شد عالمه

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
داند، بلکه  ر اینجا روش پوزیتیویسم نیست که اثبات را تنها حاصل عقالنیت تجربی میگرایی د منظور از اثبات.  1

روشی است که با تکیه بر تمام ظرفیت عقالنیت استداللی اعم از عقالنیت تجربی و متافیزیکی به اثبات مسئله به 
 پردازد. شکل برهانی می

2  .  Atomism 



 

 

 

 

 97« ...   فناء عرفاني»امعه متكي بر قاعده ارائه برهاني نوين بر اصالت ج

  

 

یابد، هویتی  شود و در نتیجه ارادة مطاع با بسط و ظهوری که در متن ارادة افراد متعددی می می

 هاست.  طول آن اراده کند که در جمعی پیدا می

های  در برخی رفتار« توسعة من»در همین رابطه مرتضی مطهری به مناسبتی به توضیح مفهوم 

پردازد. به این معنا که گاه فرد با گذشتن از أنانیت و من شخصی خود، دارای من  اجتماعی می

یک مذهب شود که در قالب یک خانواده، یک قبیله، یک حزب، یک ملت و یا  تری می وسیع

توان بر اساس برهان  (. حال این حقیقت را می850-840: 22، ج 1372نماید )مطهری،  بروز می

تر و  های جزئی دهد فنای أنانیت رخ می« توسعة من»مذکور بازتقریر نمود. در حقیقت آنچه در 

اده، تر در قالب خانو های جزئی در قبال اراده و خواست یک أنانیت کلی تابع شدن این أنانیت

طور مثال سربازی که بدون اجبار، جان خود را برای ملت و یا دین  حزب، ملت و ... است. به

کند، در حقیقت با فنای تعین فردی و سود و مصلحت آن در تعین ملی و یا دینی و  خود فدا می

سود و مصلحت آن، فعل، صفت و حتی ذات خود را در موطن تعین مطلوب خود فانی 

های  تر از انواع همبستگی توان تفسیری عمیق عالوه با توجه به این حقیقت می گرداند. به می

اجتماعی و لوازم آن ارائه نمود و در حقیقت اصطالح اتحاد طبیعی و اتحاد صناعی در بیان 

خواجه نصیر و لوازم اجتماعی آن را تفسیر کرد که البته بررسی تفصیلی آن مجال مجزای 

 طلبد. دیگری می

 یگير نتيجه

در این مقاله تالش شد با تکیه بر یکی از مفاهیم محوری در عرفان اسالمی یعنی مقام فناء 

عرفانی، برهانی جدید برای اثبات اصالت جامعه ارائه گردد. دستاورد نخست این مقاله در مسیر 

اثبات اصالت جامعه، توجه دادن به این حقیقت است که مقام فناء عرفانی به غیر از مصادیق 

ظر به سلوک عرفانی، در متن افعال اجتماعی نیز مصادیق قابل توجهی دارد؛ و طبق بیان نا

عالوه بسیاری از  طباطبایی در متن هر اطاعتی، نوعی فناء مطیع در مطاع مستتر است. به عالمه

تغییرات وجودی انسان در کسب ملکات مختلف رفتاری را بر اساس منطق فناء افعالی، صفاتی 

توان با دقت بیشتری توضیح داد. پس از تشریح و اثبات این مطلب، این حقیقت  و ذاتی می

عنوان مقدمة برهانی جدید برای اثبات اصالت جامعه مورد استفاده قرار گرفت و نشان داده  به
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های مستتر در آن، ظرفی برای تحقق و بروز مقام فناء  شد که عمل اجتماعی و حب و بغض

های رفتاری مشخص که  و در نتیجه افراد جامعه در قالب سبک عرفانی به صورت جمعی است

های منطوی در آن است، در حال طی نمودن مراحل فناء  ها و حب و بغض مبتنی بر ارزش

عرفانی و در نهایت متحد شدن در تعین کمال مطلوب با یکدیگر هستند؛ که این حقیقت را به 

ماعی نظیر انواع اجتماعات ورزشی، دینی، های اجت صورت انضمامی در متن بسیاری از رفتار

 توان رصد نمود. هنری و ... می

عالوه بر نو بودن حد وسط این برهان در استفاده از یک قاعده عرفانی در اثبات اصالت 

رسد این برهان از چند جهت دارای مزیت نسبی است؛ اوال برخالف رویکرد  جامعه، به نظر می

ها، بلکه با تکیه بر  ن، اصالت جامعه را نه با تکیه بر ساختارشناسی مدر گرایان در جامعه کل

تر است، زیرا  کند؛ ثانیاً نسبت به برهان حمید پارسانیا انضمامی عاملیت و ارادة کنشگران تبیین می

پردازد؛ ثالثاً  ها و رابطة طولی ارادة کنشگران به اثبات اصالت جامعه می با تکیه بر حب و بغض

داللی این برهان، از مزیت رویکرد تفسیری نیز برخوردار است، زیرا با تکیه در عین هویت است

 پردازد.    بر معنای فعل و رابطة ارادة کنشگران به اثبات اصالت جامعه می
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